
 مهدی پورصفا
   تحليل

     دفاعی     

88498443سرويس  سياسي

 دو  ش��نبه 27 فروردي��ن 1397 | 29 رجب 1439 || روزنامه جوان |  شماره 5348

ژه
وی

پ��درمدرحصربهمش��هدوش��مالو...
مسافرتكرد

يكي از فرزندان مهدي كروبي در مصاحبه با روزنامه آرمان از برخي 
شرايط حصر گفته است. از س��فرهاي كروبي در دوران حصر تا 
انتقال به منزل خودش. محمدحسين كروبي مي گويد: »در ابتداي 
حصر حاج آقا در آپارتماني كه براي ايشان در نظر گرفته شده بود 
به دليل ايرانيتي كه در پنجره ها نصب شده بود دچار كمبود شديد 
ويتامين دي و پوكي استخوان شدند. به همين دليل چند سفر چند 
روزه ايشان را به بعضي از مناطق بردند. خوشبختانه بعد از هفت 
يا هشت ماه كه از آغاز دولت آقاي روحاني گذشته بود حاج آقا به 
منزل خودشان در جماران منتقل شدند كه در منزل شخصي شان 
وضعيت تا حدود زيادي بهتر از گذش��ته ش��د. اين سفرها بعد از 
انتقالشان به منزل قطع شد. البته امسال در شب عيد پيشنهادي 
به حاج آقا داده شد كه اگر تمايل به سفر داريد ما شرايط را براي 
شما مهيا كنيم كه ايشان موافقت نكردند و اظهار داشتند نيازي به 
سفر ندارم. تا آنجا كه در ذهنم هست شمال كشور، مشهد مقدس، 
سرعين اردبيل و زنجان چهار منطقه اي بودند كه در سه سال اول 
به همراه ماموران امنيتي به سفر برده ش��د.« پيش از اين هر گاه 
مسئولين امنيتي از شرايط و امكانات حصر كروبي مي گفتند، با انكار 
حاميان فتنه و اصالح طلبان مواجه شده و آن را دروغ مي خواندند؛ 
اما اين بار پسر مهدي كروبي اينگونه مي گويد.  نكته جالب ديگر در 
اين مصاحبه، تصريح اين نكته است كه جمعي از نمايندگان مجلس 
كه خود را كميته رفع حصر مي نامند، با آيت اهلل آملي الريجاني كه 
از مخالفان سران فتنه به شمار مي رود، ديدار كرده اند، اما با وجود 
آنكه رفع حصر از شعارهاي انتخاباتي 92 و 96 حسن روحاني بود، 

او تاكنون به اين كميته وقت مالقات نداده است. 

اس��لحهخال��يمش��اورروحان��يمقاب��ل 
تروریسم

محمد قوچاني، روزنامه نگار اصالح طلب و مش��اور رسانه اي 
رئيس جمهور يادداش��تي در روزنامه س��ازندگي نوشته و به 
زعم خود راه حلي براي مسئله فلس��طين ارائه كرده است. او 
ابتدا   مي نويسد كه بحران سوريه دو چشم انداز را مقابل ايران 
قرار داده است: اول س��ازش و دوم مقاومت و س��پس اولي را 
انزوا طلبي دانسته و رد مي كند و بر مقاومت صحه مي گذارد. با 
اين حال، او راه حل خودش را دارد وقتي در پايان يادداشتش 
مي نويسد: »جان كالم آنكه سياس��ت خارجي را بايد خالي از 
هرگونه تعلق ايدئولوژيك در خدمت فرهنگ و امنيت ملي قرار 
داد؛ غربگرايي و غرب ستيزي هر دو الگوهايي ايده آليستي در 
سياست خارجي اند كه ايران را به بي راه مي برد و با دور ساختن 
اين گروه ه��اي افراطي و تفريطي اعتدال گرايي در سياس��ت 
خارجي همان است كه از پيوند دو استراتژي مقاومت و امنيت 
ملي ايران به دست مي آيد. جايي كه ما با يك دست اسلحه و 
يك دست شاخ زيتون در برابر دشمن بايستيم و به زمان جنگ، 

جنگ و به زمان صلح، صلح كنيم. «
ايدئولوژي زدايي از سياست هاي جمهوري اسالمي، حكومتي 
كه در پ��ي انقالبي به تمام معن��ا ايدئولوژيك ش��كل گرفت، 
سياست هميشه بخشي از اصالح طلبان بوده است كه اين بار 
هم صريحاً از سوي قوچاني بيان شده است. اما در مورد فصل 
الخطابي كه او نوش��ته، »جنگ به وقت جنگ و صلح به وقت 
صلح« دو نكته قابل بيان اس��ت؛ اول آنكه سياست جمهوري 
اسالمي اسالمي همواره در مسائل نظامي، دفاعي بوده است. 
40 س��ال نه به كس��ي تجاوز كرده ايم، نه آغازگر هيچ جنگي 

بوده ايم. فقط جايي وارد جنگ شده ايم كه به خاك ما، امنيت 
ما و مواضع ما حمله شده است و در غيراين صورت هم با همه 
در صلح بوده ايم. حتي بارها جمهوري اسالمي، چه زمان امام 
و چه دوران زعامت آيت اهلل خامنه اي به خاطر ادب اسالمي و 
رعايت حرمت برادري در برابر ظلمي كه به ملت شده، شديداً 
خويش��تن داري كرده و به رغم حق مسلم، دس��ت به اسلحه 
نبرده اس��ت. نكته دوم آنكه مثالي كه محمد قوچاني مي زند، 
بوي س��ازش مي دهد و همان اين بدبيني را ايجاد مي كند كه 
گويا ناديده گرفتن نكته اولي كه نوش��تيم از سوي او چندان 
هم سهوي نبوده اس��ت. چه آنكه يك دست ش��اخه زيتون و 
يك دست اسلحه يادآور نطق معروف ياسر عرفات در سازمان 
ملل در سال ۱9۷4 اس��ت كه با دستي زيتون و دستي اسلحه 
نطق كرد و در حالي كه س��رزمينش و امنيتش در اشغال بود 
تازه تهديد كرد كه »ما ميل نداريم كه حتي يك قطره از خون 
اعراب يا يهود بر زمين ريخته شود… امروز من آمده ام با يك 
شاخه زيتون در يك دست و تفنگ رزمنده راه آزادي در دست 

ديگر، كاري نكنيد كه شاخه زيتون از دست من رها شود... «
 يكي از متفكران غربي مي گويد كه »وقتي در دست عرفات شاخه 
زيتون را ديديم، در حالي كه فلسطين در دست اسرائيلي ها بود، 
فهميديم اسلحه اش هم خالي است! بنابراين هم شاخه زيتون را 
از دستش گرفتيم و هم اسلحه اش را!« و گذر زمان نشان داد كه 
اسلحه اش خالي بود و هر دو را از او گرفتند. مي بينيد؟ مثالي كه 
محمد قوچاني مي زند، در حالي كه جنگ در مواضع ما در خاورميانه 
به شدت در جريان است و امريكا و اروپا از هزاران كيلومتر دورتر در 
منطقه ما حضور دارند، عجيب بوي سازش مي دهد؛ بوي تفنگي 

خالي كه فقط اداي مقاومت مقابل تروريسم را در مي آورد. 

يك دست صدا ندارد
پيش از اين گفتيم حمايت از كاالي ايراني مشروط به حمايت از توليد است. 
مادامي كه موانع متعدد سخت افزاري و نرم افزاري و... بر سر راه توليد كاالي 
ايراني وجود داشته باشد طبعاً بحث حمايت از كاالي ايراني ناقص و در حد 
ش��عار باقي مي ماند. كاالي ايراني به دليل وجود موانع متعدد گران تر از 
مشابه خود توليد مي شود و توليدكننده ايراني مجبور است با پايين آوردن 

كيفيت، هزينه تمام شده را كاهش داده و در مسابقه رقابت باقي بماند. 
توليدكنندگان داخلي به خوبي مي دانند كه موفقيت آنان در جذب بازار 
داخلي و حضور در بازارهاي جهاني و باقي ماندن در مسابقه رقابت، در گرو 

توجه ويژه به موارد زير است: 
۱ - پايي��ن آوردن قيمت؛2 - باالت��ر بردن كيفيت؛۳ - ش��كل عرضه و 
بسته بندي مناسب؛4 - تنوع بخشي به كاال و پاسخ گويي و تأمين سالئق 
 مختلف؛ 5 - كثرت و فراوان��ي كاال و تأمين نياز عمده مصرف كنندگان؛

6 - دستيابي به ش��بكه توزيع مناس��ب؛۷ - ارائه خدمات پس از فروش 
مناسب؛۸ - ارائه مزيت و برتري نسبت به كاالهاي مشابه؛ 9 - به روزرساني 
و نوسازي توليدات مطابق با ذائقه هاي جديد مصرف كنندگان و۱0 – به 
كارگيري نبوغ و تحقيق و پژوهش )R&D( با هدف رفع معايب و توليد 

كاالي بهتر و ارزان تر و خاصه توليد ذائقه جديد. 
بي ترديد تحقق همه موارد مذكور مستلزم پايين آوردن هزينه هاي توليد 

است. برخي از عوامل مؤثر بر هزينه توليد عبارت است از: 
۱ - وجود كاالي خارج��ي ارزان تر ناش��ي از تفاوت برابري ري��ال با ارز 

خارجي 
2 - فقدان استانداردهاي الزم در مديريت توليد 

۳ - وجود واسطه هاي طماع و پرتوقع 
4 - فقدان شبكه توزيع و هزينه هاي باالي توزيع 

5 - وام هاي با بهره باال و عدم حمايت مالي صحيح از طريق سيستم بانكي 
6 - قوانين دست و پاگير مالياتي، بيمه اي و... 

۷ - ضعف در قوانين مرتبط با تأمين كاالي واسطه براي توليد 
۸ - قوانين ناكارآمد و بعضاً متضاد با توليد داخلي 

9 - قوانين ناكارآمد و ضد تولي��د داخلي نظير قوانين گمركي و صادرات 
و واردات 

۱0 - ضعف و ناتواني دولت و دستگاه هاي اجرايي در جلوگيري و مقابله 
با كاالي قاچاق 

۱۱ - واردات بي منطق و ضد توليد داخلي ناش��ي از رانت دولتي و پديده 
آقازادگي 

۱2 - بي برنامگ��ي و ناگارآم��دي دس��تگاه هاي اجراي��ي در حمايت از 
توليدكنندگان داخلي 

۱۳ - ضعف در حمايت هاي قضايي از توليدكننده داخلي و مستهلك شدن 
عمده وقت بسياري از توليد كنندگان در موضوعات حقوقي و قضايي 

۱4 - ناكارآمدي و وجود موانع متعدد ناشي از عدم همراهي شهرداري ها با 
توليدكنندگان  )نگاه بسياري از شهرداري ها به توليدكنندگان سودجويانه 

و مانع جدي توليد است(. 
۱5 - نيروي انساني ناكارآمد ناشي از ضعف آموزشي كارگران و كاركنان 

واحدهاي توليدي و فقدان حمايت هاي آموزشي از توليدگنندگان. 
اگر عوامل باالبرنده هزينه هاي توليد كه به برخي از آنها اشاره شد از بين 
برود، بي شك دومينوي توليد به سمت كيفيت باالتر و قيمت ارزان تر تغيير 
جهت خواهد داد. رفع و دفع عمده موانع برشمرده شده به عهده دولت و 

نهادها و دستگاه هاي حمايتي است. 
مردم بزرگوار و فهيم ايران اسالمي كه اينك مخاطب اصلي پيام سال 9۷ 
قرار گرفته اند به خوبي مي دانند كه با ترجيح خريد كاالي ايراني بيشترين 
نقش را در تغيير جهت دومينوي كيفيت و قيمت ايفا مي نمايند. با اقبال 
مردم از كاالي ايراني و خنثي سازي عمليات رواني و تحريف فرهنگي و 

تحقير كاالي ايراني اتفاقات خوشايندي رخ خواهد داد: 
۱ - براي جوانان اين مرز و بوم فضاي مناسب كسب و كار به وجود خواهد 

آمد. 
2 - با كثرت توليد و پايين آمدن هزينه هاي توليد فرصت مناسب براي 

باالتر بردن كيفيت كاال در اختيار توليدكنند قرار مي گيرد. 
۳ - باالتر رفتن كيفيت كاالي ايراني مزيت رقابت براي توليد كننده فراهم 
آورده و موجب توليد بيشتر و بهتر و باكيفيت تر و در نتيجه اشتغال بيشتر 

خواهد شد. 
بابد بپذيريم كه ايران يك بازار بزرگ ۸0 ميليوني با در اختيار داشتن بيش 
از ۷ درصد از منابع جهاني مورد طم��ع بيگانگان براي صادرات كاالهاي 
خود به ايران بوده و تمام همت خود را در جهت تحقير فرهنگ و كاالي 
ايراني به كار خواهد گرفت و تنها راه برون رفت و خنثي سازي اين توطئه 
اقتصادي همت مضاعف، جهادي و انقالبي از سوي توليدكنندگان، قواي 
س��ه گانه به ويژه دولتمردان و مردم ايران در رفع موانع توليد و حمايت از 
كاالي ايراني است و تنها در اين صورت است كه در كوتاه ترين زمان ممكن 
شاهد رونق توليد و اشتغال و حضور موفق در بازارهاي داخلي و خارجي 

خواهيم بود. 

چالش ذهني يا چالش عيني؟
ادامه از صفحه یک 

اما داليل ادراك سازي جديد را مي توان به عوامل زير مرتبط دانست. 
۱- امريكايي ها فروپاشي از درون را راهبرد اولويت دار خود براي ايران 
انتخاب كرده اند و از بازگويي علني آن ابايي ندارند. بخشي از اين راهبرد 

يا ادراك سازي با هدف »نفوذ در اراده ها« صورت مي گيرد. 
2- بخشي از ش��بكه هاي اجتماعي كه دست دش��من هستند يا فاقد 
مس��ئوليت پذيري اند، كش��ور را به »تصرف مج��ازي« درآورده اند و 
بخشي از اين ادراك سازي را به عهده دارند و هر روز با كليدواژه »قيام 

سراسري« بر بي اعتباري خود مي افزايند. 
۳- به نظر مي رسد كساني كه در داخل مس��ير خود به سوي قدرت را 
مسدود مي بينند، بخشي از اين ادراك سازي را به عهده دارند. بخشي 
از انقالبيون ديروز و نهضت آزادي دو بال اين موضوع هستند كه وجه 
مشتركشان فاصله با قدرت است و بيانيه هاي آن از روح واحد سرچشمه 

مي گيرد و مسئله خود را به عنوان مسئله ملي و ملت مي فروشند. 
4- قوه قضائيه به رغم همه مشكالت و فس��ادي كه نمي توان منكر آن 
شد، در سه س��ال اخير به خيمه دانه درش��ت ها رسيده است. آنان كه 
آرزويش��ان برخورد قوه قضائيه با دانه درش��ت ها ب��ود و آن را متهم به 
بي عرضگي يا رابطه گرايي مي كردند، امروز از اين برخوردها ناراحتند. 
برخورد با فرزندان مرحوم هاشمي، برادر روحاني و جهانگيري، معاونين 
احمدي نژاد و... پديده اي مهم است اما به جاي اينكه حسن نظام دانسته 
شود آن را وارونه و به عنوان قبح نظام به خورد ملت مي دهند تا فضا را 

تاريك و يأس آلود نمايند. 
برخي از »فروپاش��ي اجتماعي« اس��تفاده مي كنند كه مفهوم سازي 
گنگ و انتزاعي اس��ت. ايران امروز از يكپارچگي 500 ساله برخوردار 
است و چيزي بدان اضافه نشده است. هيچ ملتي در جهان مانند ملت 
ايران وحدت گرا نيس��ت، اين ملت در محرم به يك حزب سراس��ري 
تبديل نمي شود؟ حس��ين )ع( پيونددهنده دل هاي ملت ماست و بدا 
به حال آنان كه ملت عاش��ورايي ما را به بهانه نان نازك تر وارونه نمايي 
مي كنند. امام راحل كه مظهر اسما و صفات الهي بود، ملت ايران را بهتر 
از ملت رسول اهلل و اميرالمؤمنين دانستند و آنان را فرزندان »عاشورا« 
و »رمضان« ناميدند. اين مدال افتخار را  كه برق آن چش��م فاس��دان 
و قداره بندان جهان را كور كرده اس��ت، به بهان��ه قيمت تخم مرغ نازل 
نكنيم. وحدت نخبگان كشور حول اصول انقالب اسالمي و انديشه امام 
گره گشاي همه چيز است كه البته »تعمير قلوب« نيز شرط و پيشتاز 

دوباره ديدن صحنه است. 

نگاهي به فرصتي طالیي براي اصالح جریان گردش نخبگان در كشور

جوانگرايي، رمز پويايی ساختار سياسی کشور

نگاهي به عرصه سياسي كشور به خوبي نشان مي دهد 
كه ساختار قبلي گروه هاي سياس��ي در حال در هم 
پيچيده شدن است و شايد اين تحول تاريخي بتواند 
فرصتي براي نيروهاي جبهه انقالب فراهم كند تا با 
تكيه بر نيروهاي جوان و انقالبي بتوانند ساختارهاي 
قديمي خود را بر اس��اس پاس��خ به مقتضيات مردم 

بازسازي كنند. 
از دهه ۷0 به اين سو كه جبهه بندي صحنه سياسي 
كشور بر اساس تقسيم بندي اصالح طلب و اصولگرا 
چيده شده، انتخاب مردم درصحنه سياسي كشور بين 

اين دو جبهه بندي در نوسان بوده است. 
با وجود اينكه گروه ها و دسته جات سياسي كه ذيل اين 
دو جبهه به فعاليت سياسي مي پردازند به خصوص در 
اصالح طلبان تنها با انگيزه دسترسي به قدرت انجام 
مي شود، اما تمام فعاالن سياسي به اين نكته پي برده اند 
كه بايد براي پيروزي در صندوق هاي رأي به اين دو 
جبهه پناه ببرند.  البته در طول سال هاي اخير كساني 
بوده اند كه با تمام قدرت تالش كرده اند خط سومي 
را در صحنه سياسي كشور پديد بياورند كه مهم ترين 
نمونه آن را مي توان مطرح كردن اعتدال و خط برآمده 
از آن به عنوان جريان جديد سياسي در كشور عنوان 
كرد.  با اين ح��ال حتي حزب اعتدال و توس��عه نيز 
در سال هاي اوليه فعاليت خود به عنوان يكي از زير 
شاخه هاي حزب كارگزاران سازندگي شناخته مي شد 
و اگر نبود حمايت تمام قد اصالح طلبان و شبكه هاي 
اجتماعي آن   روحاني نمي توانست رقباي سر سخت 
خود را از ميدان به در كند.  ح��ال و پس از انتخابات 
سال 96 به نظر مي رسد كه به صورت جدي اتفاقاتي 
در عرصه سياسي كش��ور، به خصوص در نگاه مردم 
نسبت به دو جبهه اصلي سياسي كشور در حال وقوع 
است.  داليل فراواني را مي توان براي اين مدعا در نظر 

گرفت. عدم تغيير جدي در توجه به درخواست هاي 
مردم، به خصوص در حوزه معيش��تي و قفل شدن 
مناصب مديريتي دس��تگاه هاي اجرايي و چرخش 
آن بين عده اي بخصوص از مهم ترين داليل آن است.   
اشتباهات مديريتي در دو سال آخر مديريت دولت 
دهم و تكرار همين اشتباهات در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم سبب تغيير نگرش مردم نسبت به گروه هاي 
مدعي اصالح طلب و كارگزاران- كه روحاني چكيده 
آنهاست- شده اس��ت.  به عنوان مثال شوك ارزي و 
داليلي كه در خصوص وقوع آن از سوي كارشناسان 
بيان مي شود، دقيقاً منطبق با انتقاداتي است كه در 
گذشته در خصوص مديريت ارز به دولت دهم وارد 
بوده است. در كنار اين افشا ش��دن برخي تخلفات 
جدي از جمل��ه حقوق هاي نجوم��ي و عدم تحقق 
وعده هاي معيشتي از جمله مسائلي بوده كه سبب 
شده بد بيني نسبت به وعده هاي گروه هاي سياسي 

اوج بگيرد. 
   نظرسنجي ها چه مي گویند

از نكاتي كه در اين باره به شدت به چشم رسانه ها 
آمد، شعارهايي است كه بر گذشتن معترضان از دو 
گروه اصولگرا و اصالح طلب در نا آرامي هاي دي ماه 
سال گذشته داللت داشت. البته اين مسئله شايد 
نتواند به عنوان دليلي بر سقوط پايگاه عمومي يكي 
از دو گروه سياس��ي مورد اس��تناد قرار بگيرد، اما 
برخي از نظر س��نجي هايي كه در رسانه ها منتشر 
شده نش��ان مي دهد كه پايگاه اجتماعي دو گروه 
سياس��ي روي هم رفته از جمع ب��ي طرفان كمتر 

شده است. 
در يكي از اين نظر سنجي ها بخش ميداني آن از اواخر 
بهمن تا اواس��ط اسفند 96 و در ش��هرهاي مختلف 
۱2 اس��تان كش��ور، با نمونه اي 2 هزار و 555 نفري 

اجرا شده است. بر اس��اس نتايج اين نظر سنجي 45 
درصد پاسخگويان در دسته  بي طرف ها يا غيروفادارها 
قرار مي گيرند. منظ��ور از غيروفادارها افرادي اند كه 
انتخاب هايش��ان در مقاطع مختلف و در زمينه هاي 
مختلف، به طور كامل تابع هيچ كدام از گرايش هاي 
سياسي شناخته شده نيست. اصالح طلب ها 22 درصد 

و اصولگراها ۱9 درصد جامعه را تشكيل مي دهد. 
 بر اساس اين نظرسنجی تقريباً پايگاه سياسي اين دو 

گروه با درصدي اختالف با هم مساوي است. 
   كفگير اصالح طلبان نيز به ته دیگ خورده 
 البته نمي توان با اس��تناد به يك نظر سنجي در مورد 
تمام افراد يك جامعه حكم صادر كرد، اما واقعيت اين 
است كه خطر فوق را اصالح طلبان به خصوص در حوزه 
مديريتي احساس كرده اند.  شايد يكي از معروف ترين 
اظهارنظرها در اين باره س��خنان سعيد حجاريان در 
مورد به بن بست خوردن ذخاير فعلي براي پاسخ دادن 
به پر شدن مناصب باش��د.  وي با اشاره به انتقادهاي 
موجود در خصوص چينش كابينه روحاني مي گويد: 
خود آقاي روحاني ه��م نيرويي بهت��ر از اين وزراي 
پيشنهادي نداشت اگر داشت معرفي مي كرد. مسئله 
اين است كه كفگير به ته ديگ خورده است و نه كسي 
را باقي گذاشته ايم و نه نيرويي تربيت كرده ايم.  حاال 
سوال اينجاست كه وضعيت گروه هاي جبهه انقالبي به 
خصوص در حوزه سياسي چگونه است. آيا اين كفگير 
در اين سوي ميدان نيز به ته ديگ خورده است ،به نظر 
می رسد اين وضعيت در جريان اصولگرايی هم با كمی 

شدت و ضعف جاری است.
شايد يكي از مهم ترين نكاتي كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي در مراسم سال نو در صحن مطهر رضوي 
بيان كردند، ضرورت توجه ب��ه نيروهاي جوان در 

حوزه هاي گوناگون بود. 

ايشان در اين باره و با اشاره به عدم استفاده از ظرفيت 
جوان كشور تصريح كردند: متأسفانه از اين جوانان 
به درستي استفاده نشده و نمي ش��ود و به همين 
علت نيز اصرار دارم كه جوانان در هر جاي ممكن، 
خودش��ان به كار و تأس��يس و ابتكار، اقدام كنند. 
مس��ئوالن بايد به قدرت و تواناي��ي جوانان ايمان 
بياورند و جوانان ني��ز بايد كار را با ابت��كار و بدون 
خس��تگي دنبال كنند و از برخي قدرنشناسي ها 

دلسرد نشوند. 
يكي از بخش هايي كه بتواند و بايد مورد توجه جبهه 
انقالب قرار بگيرد اس��تفاده از نيروه��اي جوان در 
ساختار احزاب و گروه هاي جبهه انقالب است. در 
حقيقت در سايه بي توجهي روزافزون مردم به دسته 
بندي هاي مرسوم سياس��ي بايد فضاي جديدي 
بر فعاليت جوانان درحوزه سياس��ي فراهم ش��ود.  
حضور جوانان انقالبي در اين حوزه مي تواند عالوه 
بر دميدن روح تازه اي از نش��اط و حركت در جمع 
فعاالن سياس��ي به ايجاد يك جريان جديد براي 
حضور نخبگان جوان در عرصه مديريتي كشور ختم 
شود. اين حركت عالوه بر برانگيختن اميد در سطح 
جامعه به ارتقاي كلي فضاي رقابت هاي سياس��ي 

منجر مي شود. 
رقابت هاي��ي ك��ه پي��ش از اين بر اس��اس موج 
عظيمي از تهمت ها و فضاس��ازي هاي دو قطبي 
ش��كل مي گرفته اما ورود جوانان اي��ن فضا را به 
صورت كلي دگرگون خواهد ك��رد.  نكته بعدي 
كه بايد م��ورد توجه جبهه انقالبي ق��رار بگيرد، 
توجه به نق��د اقدامات گذش��ته و اصالح برخي 
از اش��تباهات به خص��وص در عرص��ه ارتباط با 
م��ردم اس��ت. متأس��فانه در عرصه ارتب��اط با 
 م��ردم و توج��ه به برخ��ي اولويت ه��اي جامعه
 بي توجهي هايي از س��وي گروه ه��اي اصولگرا 
صورت گرفته كه زمينه سوء استفاده طرف مقابل 
و حتي برخي عناصر داخلي براي ايجاد اختالف 
در بين گروه هاي سياسي انقالبي را فراهم كرده 
است.  خوشبختانه تالش براي استحاله، انشعاب 
و تسلط بر اصولگرايي در گذشته از سوي برخي از 
چهره ها انجام شده كه همگي يا به انحراف كشيده 
شده اند يا به شكست انجاميده اند، از اين رو شروع 
جدي نقد درون گفتماني در چارچوب ساختاري 
مورد قبول و در كنارهم قرار گرفتن ساير گروه ها 
و پتانسيل هاي موجود در اين جريان براي ايجاد 
خروجي ه��اي كارآمد و مبتني ب��ر نيازهاي روز 

ضرورت امروز جبهه انقالبي است. 
در صورتي كه به اين مهم توجه نشود به طور حتم 
جبهه سياسي انقالب اس��المي در انتخابات هاي 
آينده با مشكالتي روبه رو خواهد شد كه تبعات آن 
حتي مي تواند دامن انقالب اس��المي را نيز بگيرد. 
ش��ايد يكي از نمونه هاي آفات بي توجهي به اين 
مسئله قهر برخي از اقشار مستضعف انقالبي جامعه 
باشد كه برخي از نشانه هاي آن در انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در سال 94 خود را نشان داد و امكان 
دارد كه در آينده مجالي ب��راي ظهور دوباره بيابد. 
فرصت پيش رو مي تواند بزرگ ترين فرصت براي 
حركتي رو به جلو براي گروه هاي سياس��ي جبهه 

انقالب باشد. 

روحاني در گفت وگوي تلفني با پوتين: 
حمله به سوريه روحيه دادن به تروريست ها بود

رؤس�اي جمه�ور ای�ران و روس�يه در گفت وگوی�ي تلفن�ي آخری�ن 
تحوالت بين المللي، منطقه اي، اوضاع س�وریه و چگونگي همكاري ها 
و رواب�ط دوجانب�ه تهران-مس�كو را م�ورد بررس�ي ق�رار دادن�د. 
حس��ن روحاني روز يك ش��نبه در تماس تلفني »والديمير پوتين« رئيس 
جمهوري فدراسيون روسيه، حمله امريكا، فرانسه و انگليس به سوريه به بهانه 
استفاده از سالح شيميايي را اقدامي تجاوزكارانه و در راستاي روحيه دادن به 
تروريست هاي شكست خورده در اين كشور عنوان كرد و گفت: اگر تجاوز و 
نقض آشكار قوانين بين المللي به سادگي و بدون پرداخت هيچ هزينه اي از 
سوي عامالن آن امكان پذير شود، بايد شاهد بي ثباتي هاي جديدي در نظام 

بين الملل و منطقه باشيم. 
رئيس جمهور با بي��ان اينكه اين اق��دام تجاوزكارانه امريكا نش��ان داد كه با 
تروريست ها رابطه مستقيم دارند، افزود: امريكايي ها زماني كه احساس كردند 
دست تروريس��ت ها از منطقه مهمي مانند غوطه شرقي كوتاه شده، اينگونه 

عكس العمل از خود نشان دادند. 
روحاني افزود: حمله امريكا و متحدانش به سوريه نشان دهنده آن است كه در 
مسير مبارزه نهايي با تروريسم در سوريه با مشكالت و مسائل جديد روبه رو 

هستيم و بايد رايزني و همكاري بيشتري با هم داشته باشيم. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه امريكا و برخي كشورهاي غربي نمي خواهند كه 
اوضاع سوريه به راحتي به ثبات دائمي برسد، گفت: بايد براي حل بحران سوريه 
بر سرعت عمل در اقدامات خود بيفزاييم و در اين راستا جمهوري اسالمي ايران 
آمادگي دارد تا همكاري هاي خود با روسيه را در چارچوب هاي دوجانبه و سه 

جانبه افزايش دهد. 
روحاني افزود: متأسفانه همزمان با تنش آفريني هاي جديد در منطقه رژيم 
صهيونيستي دست به اقدامات تجاوزكارانه جديد عليه مردم فلسطين زده و 
اين در حالي است كه نبايد اجازه دهيم آتش تنشي جديد در منطقه شعله ور 
شود.  روحاني همچنين با اشاره به وقوع فاجعه انساني در يمن بر ضرورت ارسال 
كمك  هاي بشردوستانه به آنان تأكيد كرد و گفت: ادامه درگيري و كشتار مردم 
در يمن به نفع هيچ كس نيست و ايران آماده كمك به هر روندي در راستاي 
برقراري آتش بس، امنيت، صلح و نجات مردم اين كشور است.  رئيس جمهور 
همچنين با بيان اينكه روابط و همكاري هاي ايران و روس��يه در بخش هاي 
مختلف به خوبي در حال پيشرفت بوده و توسعه مناسبات تحرك شايان ذكري 
داشته اظهار اميدواري كرد با تالش مسئوالن دوكشور روابط و همكاري هاي 
تهران- مسكو به ويژه در زمينه اقتصادي و تجاري گسترش يابد.  روحاني ادامه 
داد: اراده جمهوري اسالمي ايران بر توس��عه روابط و همكاري هاي نزديك و 

صميمانه تر با روسيه است. 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري فدراسيون روسيه نيز در اين گفت وگوي 
تلفني، با اش��اره به اينكه ايران و روسيه در بسياري از مس��ائل و موضوعات 
منطقه اي و بين المللي ديدگاه مشتركي دارند، گفت: حمله امريكا و كشورهاي 
غربي به سوريه با هربهانه اي نقض فاحش قوانين بين المللي است و اين اقدام 
امريكا و متحدانش چيزي جز جنايت بين المللي و تجاوز نبوده و بهانه كاربرد 

سالح شيميايي در سوريه بي اساس و خالف واقع است. 
پوتين با بيان اينكه حمله امريكا به سوريه در حالي انجام شد كه كارشناسان 
كميسيون بين المللي منع سالح هاي شيميايي براي بررسي وارد سوريه شده 
بودند، اظهار داشت: سازمان ملل متحد براي اجماع ميان كشورها ايجاد شد 
و نبايد در راستاي تامين منافع سياسي برخي قدرت ها باشد چراكه اگر همه 
بخواهند با ش��يوه خود در عرصه بين الملل عمل كنند، با هرج و مرج مواجه 
خواهيم شد.  وي با تأكيد بر اينكه اين اقدامات متجاوزانه مانع از تالش ما در 
مسير مبارزه با تروريسم و افراط گرايي در منطقه و به ويژه سوريه نمي شود، 
گفت: روند رسيدن به صلح در سوريه با اين اقدام امريكا دشوارتر شد، اما بايد در 
هر صورت رايزني ها و روابط سه جانبه ايران، روسيه و تركيه ادامه يافته و براي 

توسعه صلح و ثبات و برقراري گفت وگو در اين كشور تالش كنيم. 
  

  سردار سپهر جانشين رئيس سازمان بسيج شد
س�ردار س�پهر به عنوان جانشين رئيس 

سازمان بسيج مستضعفين منصوب شد. 
به گزارش بسيج، سردار محمدحسين سپهر 
با حكم سرلش��كر جعفري فرمانده كل سپاه 
به عنوان جانش��ين رئيس س��ازمان بسيج 
مستضعفين، جايگزين س��ردار علي فضلي 

شد.
 وي پيش از اين معاون هماهنگ كننده نمايندگي ولي فقيه در سپاه بود. 

در نشست علني دیروز صورت گرفت
۲۳۹ نماينده حمله به سوريه را محكوم کردند

۲۳۹ نماین�ده مجلس ش�وراي اس�المي در بيانيه اي حمله موش�كي 
امری�كا، انگلي�س و فرانس�ه ب�ه س�وریه را محك�وم كردن�د. 
به گزارش فارس، در اين بيانيه آمده است: امريكا محور جهاني شرارت با 
همدستي انگليس و فرانسه با حمالت گسترده موشكي به كشور اسالمي 
س��وريه در روز مبعث پيامبر عظيم الش��أن اس��الم)ص( اوج دشمني و 
خصومت خود را نسبت به امت اسالمي به نمايش گذاشت. امريكايي ها 
كه در طول هفت سال گذشته در جنگ نيابتي و با به كارگيري دهها هزار 
تروريست آموزش ديده در پايگاه نظامي كشورهاي همسايه سوريه و با 
استفاده از ظرفيت هاي گسترده هم پيمانان اروپايي و منطقه اي نتوانستند 
ساختار سياسي حاكم بر سوريه مبتني بر آراي مردم سوريه را تغيير دهند 
و شكست سختي را متحمل شدند امروز در آستانه حل سياسي بحران 
سوريه و پيروزي مردم س��وريه يك بار ديگر دست به آتش افروزي زدند 
و با كمك انگليس و فرانسه به سوريه حمالت موشكي كردند. تأسفبارتر 
اينكه هم داستاني و حمايت برخي از كشورهاي عربي و اسالمي است كه از 
اين جنايت استقبال كرده و موجي از تنفر را در ميان امت اسالمي به وجود 
آوردند. ما نمايندگان ملت بزرگ ايران ضمن محكوميت شديد جنايات 
امريكا، انگليس و فرانسه، حمايت قاطعانه خود را از سوريه به عنوان خط 
مقدم جبهه مقاومت اعالم كرده و مطمئن هستيم امريكا همانند هفت 
سال گذشته در اين هدفگذاري جديد شكست خواهد خورد و ملت و دولت 
س��وريه با مقاومت تاريخي و ماندگار خود از اين مصاف سخت، سرافراز 

بيرون خواهند آمد و به امنيت پايدار خواهند رسيد. 

    باشگاه خبرنگاران: ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت دهم: اكنون 
تعداد كمي از اعضاي دولت چه دولت نهم و چه دهم در كنار احمدي نژاد 

هستند و اين به حاشيه ها و حلقه  نزديك احمدي نژاد برمي گردد. 
    مهر: محمد نبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي: ترامپ با 
حماقت خود در جنگي سهمگين تر از جنگ عراق و افغانستان فرو خواهد 

رفت و در آنجا جبهه مقاومت كمر استكبار را خواهد شكست. 

سيد عبداهلل متوليان

امریكایي ها ب�ه دنب�ال ایجاد رعب و وحش�ت 
در منطق�ه و بي�ن م�ردم س�وریه بودن�د ام�ا 
ای�ن حمل�ه ارزش نظام�ي نداش�ته اس�ت.

مهرداد الهوتي، سخنگوي فراكسيون مستقلين با 
اعالم اين خبر به ايسنا گفت: امير حاتمي وزير دفاع، 
مهمان جلسه صبح فراكسيون مستقلين بود و با ارائه 
گزارشي از حمله سه جانبه اخير به سوريه گفت كه   
باعث مستحكم تر شدن مردم سوريه شده است. وي 
با بيان اينكه تعداد زيادي از موشك هاي پرتاب شده 

يا منحرف شده يا منهدم شده اند، گفت كه اين نشان 
مي دهد نيروهاي مقاومت سوريه خود را براي هر نوع 
مقابله و تهاجم آماده كرده ان��د. الهوتي ادامه داد: به 
گفته وزير دفاع اين حركت ب��ا هياهو و برنامه ريزي 
امريكايي ها پيش نرفته و در انجام اين عمليات، امريكا 
نقش تأمين تجهيزات، عربستان تأمين مالي و اسرائيل 
طراحي را به عهده داشته است. وي با تأكيد بر ضرورت 
اتحاد هر چه بيشتر كشورهاي منطقه نقش ايران را در 
اين اتحاد موثر توصيف كرد و گفت كه محوريت ايران 

به صلح و آرامش منطقه كمك مي كند. سخنگوي 
فراكسيون مستقلين مجلس با اشاره به بخش ديگري 
از اظهارات وزير دفاع در نشست اين فراكسيون گفت: 
وزارت دفاع با تأمين تسليحات به دنبال خودكفايي در 
اين زمينه است. ايشان گفتند ما در هشت سال دفاع 
مقدس حتي س��يم خاردار هم نمي توانستيم توليد 
كنيم و آن را از كشورهاي ديگر مي گرفتيم اما امروز 
براي توليد بزرگ ترين سالح ها جهت تأمين امنيت 
به مرز خودكفايي رسيده ايم و قادر هستيم اگر نيازي 

وجود داشته باشد توليدات تسليحاتي خود را صادر 
كنيم. الهوتي با بيان اينكه طبق اظهارات وزير دفاع، 
ايران در تأمين نيازهاي تسليحاتي خود به خودكفايي 
رسيده، يادآور شد: ما در دفاع از امنيت كشور خود و 
كشورهاي منطقه مصمم هستيم و وقتي كشورهاي 
ديگر به دنبال ايجاد آشوب در منطقه هستند ما بايد 
خود را جهت دفاع تجهيز كنيم و خوشبختانه امروز 
فراتر از سالح هايي كه در دنيا وجود دارد امكان توليد 

سالح داريم. 

وزیر دفاع : حمله موشکی  به سوریه ارزش نظامی نداشت 


